
SPECIALOLIER

FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK



Finere og mere eksotiske træ
sorter som teak, mahogni, ceder 
og nyatoh vinder frem i disse år.  
De er oftere hårdere og mere  
vejrføre end klassiske træsorter – 
og giver dører, vinduer, terrasser  
m.m. et mere eksklusivt udseende. 
 
Men når det udendørs træværk 
udsættes for vores om  skiftelige 
danske klima, bliver det gråt og  
mister sit fine udseende. Har du  
brugt godt træ til dine konstruk
tioner, fortjener dit træ værk også 
den bedste træ beskyttelse. 

Det er vigtigt at beskytte udendørs 
træværk på den helt rigtige 
måde. Ikke kun for at forbedre 
træets udseende, men især for at 
bevare træet. GORI har mere end 
100 års erfaring i træbeskyttelse 
og vores sortiment af specialolier 
gør, at du kan være sikker på, 
at uanset om det handler om  
 

cedertræ, lærketræ, ædeltræ, træ
terrasser eller dine havemøbler – 
vil vi kunne hjælpe dig med det 
rigtige produkt og den faglige 
ekspertise.

Med GORI specialolier sikrer du  
længst mulig levetid for dit træ
værk, samtidig med at træets 
smukke naturlige udtryk fremhæves.

Specielt træ 
fortjener særbehandling
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Olier adskiller sig fra traditionel træ
beskyttelse på flere måder: Dels danner 

de ikke overflade på træet, ligesom de 
trænger længere ind i træet end den 
traditionelle træbeskyttelse. 

GORI specialolier kan du bruge til steder, 
hvor du ønsker at træet skal være vand 
og smuds afvisende samt have et naturligt 
udseende uden at danne film. Specialolier 
må ikke forveksles med grundingsolier, 
som bruges til imprægnering af træ

værk, der efterfølgende skal over
fladebeskyttes.

Hvilke træsorter behøver olie?
Træolier kan bruges til alle træsorter. Dog 
bruges de oftest til de hårde træsorter, 
som indeholder mange naturlige olier, 
da olier understreger og bevarer den 
naturlige, varme glød i træet. 

Ønsker du at dit træværk skal have en 
anden glød, kan du med fordel bruge 
de mere pigmenterede olier. F.eks. vil 
fyrretræ nærme sig et udseende som 
ædeltræ, hvis du påfører GORI ædeltræ.

Træbeskyttelse som danner overflade 
eller film som f.eks. GORI 88 og GORI 99 
extra kan du benytte til træ, der er lodret, 
hvor du ønsker en mere malet overflade. 
Træbeskyttelse er typisk mere glansfuld, 
hvilket kan tage noget af det naturlige 
udseende væk.

Specialolier er noget specielt
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Ædeltræ er fællesbetegnelsen 
for eksotiske træsorter som teak, 
mahogni, merbau og nyatoh.

Mange havemøbler er lavet af 
ædeltræ men også vinduer, døre 
og facadebeklædning kan være 
fremstillet i mahogni, teak m.v.

Fælles for de forskel
lige ædel træsorter 
er, at de er meget 
hårde og indeholder  
mange naturlige olier. 
Det gør, at de ikke 
har nogen egentlig 
indsugningsevne.
Derfor har de en  
naturlig beskyttelse 

mod råd og svamp, og derfor 
skal ædeltræ ikke  grundes. 

Når du behandler dit træværk 
med GORI ædeltræsolie, frem
hæver du træets oprindelige 
smukke glød. 

Forkæl dit ædeltræ
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Rengør overfladen for støv og snavs 
med GORI trævask og en børste. 

Eventuelle belægninger fjernes med 
GORI fjern belægninger. Lad det virke 
15 dage. Skrub og skyl efter med rent 
vand. Nedbrudte træfibre skal slibes ned 
til frisk bund.

Tjek med en fugtighedsmåler at  træets 
fugtighed er 15±3% og vær opmærksom 
på, at ved behandling med GORI ædel
træ skal døgntemperaturen være over 
5°C under påføring og tørring. 

Påfør GORI ædeltræ med en pensel. 
Eventuel overskydende olie aftørres ef
ter ca. 15 min. med en fnugfri klud. Hvis 
træet kan suge mere efter 12 timer, på
føres et lag mere og ovenskydende olie 
aftørres efter ca. 15 min. med en fnugfri 
klud. 

Sådan gør du!

•	 Fremhæver	træets	naturlige	 
 nuance og glød

•	 Hæmmer	angreb	af	skimmel

•	 Beskytter	mod	solens	uv-stråler
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Forgyld dit cedertræ
Cedertræ har en smuk gylden 
nuance og bliver især brugt til 
beklædning af facader eller min
dre tilbygninger som f.eks. gara
ger og carporte. 

På samme måde som ædel
træ, er cedertræ beskyttet 
mod råd og svamp fra na
turens side. Mange vælger  
derfor at undlade at overfladebe

handle deres ceder 
træ. Hvis du ikke 
 ønsker at træet bliver  
gråt i overfladen, 
skal træet  behand 
les. Ønsker du at 
bevare og fremhæ 
ve træets smukke, 
gyldne nuance, skal  
det  olieres med GORI 
cedertræ.
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Rengør overfladen for støv og snavs 
med GORI trævask og skrub med en 
børste. Eventuelle belægninger fjernes 
med GORI fjern belægninger. Skrub og 
skyl efter med rent vand. Nedbrudte træ
fibre skal slibes ned til frisk bund.

Tjek med en fugtighedsmåler at træets 
fugtighed er 15±3%. Vær opmærksom  
på, at med behandling med GORI ceder
træ skal døgntemperaturen være over 
5°C under påføring og tørring. 

Påfør GORI cedertræ med en pensel.  
Vær opmærksom på ikke at påsmøre 
mere end træet kan suge. Eventuelt 
overskydende olie skal nemlig  aftørres 
 efter 15 min. med en fnugfri klud. Det 
bedste resultat opnås ved 2 lag GORI 
cedertræ.

Sådan gør du!

•	 Fremhæver	træets	naturlige	 
 nuance og glød

•	 Hæmmer	angreb	af	skimmel

•	 Beskytter	mod	solens	uv-stråler
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Forlæng lærketræets liv

Sådan gør du!
Tjek med en fugtighedsmåler 
at træets fugtighed er 15±3%. 
Vær opmærksom på, at ved be
handling med GORI lærketræ skal 
døgntemperaturen være over  5°C 
under påføring og tørring.

Nyt ubehandlet lærketræ: Rens 
med GORI fjern belægninger. Lad 
det virke 15 dage. Skrub med en 
børste og skyl efter med vand. 
Grund med GORI 22* for at opnå 
dybdebeskyttelse mod råd og 
svamp. 

Derefter påfører du GORI lærke 
træ med pensel. Eventuel over
skydende olie aftørres  efter  

15 min. med en fnugfri klud. 
Det bedste resutat opnås  
ved 2 lag GORI lærke 
træ påført med 24 timers  
interval.

Tidligere behandlet træ: 
Rengør overfladen for støv 
og snavs med GORI træ
vask.	 Belægninger	 fjernes	
med GORI fjern belægnin
ger. Lad det virke 15 dage. 
Skrub med en børste og skyl 
efter med rent vand.

Nedbrudt træ skal slibes ned 
til frisk bund. Påfør derefter 
12 gange GORI lærketræ.
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Lærketræ har en lys, lidt rødbrun 
farve og flotte tydelige åreringe. 
Samtidig indeholder det meget 
harpiks, hvilket gør træet hår
dere end andre lyse træsorter. 
Det  moderne lyse og lette udtryk 
sammen med forventningen om 

en lang levetid har gjort lærketræ 
utrolig populært de seneste år. 

Lærketræ bruges især til facade
beklædning eller til tilbygninger 
som f.eks. garager eller carporte.

*Biocidmidler	skal	anvendes	med	forsigtighed.	Læs	etiket	og	brugsanvisning,	før	produktet	tages	i	brug.



Lærketræets popularitet har 
medført, at mange meget sving
ende kvaliteter er kommet på 
markedet. Derfor er der nogle 
ting, du bør være særlig op
mærksom på, når du overvejer 
at benytte lærketræ i dit bygge
projekt.

Lærketræ bliver i højere grad end 
 andre træsorter angrebet af bakterier 
som f.eks. skimmel. Det er ikke i sig selv 
skadeligt for træet, men gør at træet hur
tigt kan få et meget ældre udseende end 
man havde tænkt sig.

Svampesporer er til stede i luften. Fugt 
og temperatur har betydning for, om de 
sætter sig på træet og udvikler skimmel. 

Skimmel kan f.eks. komme, hvis træet 
er meget sugende og derfor vrider sig, 
så vand bliver opsamlet i træet og på 
overfladen. Dette vil især kunne ske på 
vandretliggende overflader som f.eks. 
terrasser.

Afskalninger kan komme, fordi træet er 
meget hårdt og harpiks holdigt. Det gør 
at den påførte overfladebehandling ikke 
kan suge rigtigt ned i overfladen.

For at mindske risikoen for skimmel 
og afskalninger bør du påregne at skulle 
rengøre lærketræoverflader med f.eks. 
GORI fjern belægninger min. 12 gange 
om året.

Læs i øvrigt om lærketræ på side 11

OBS! Særligt om lærketræ

•	 Mætter	træet	

•	 Bevarer	træets	naturlige	nuance

•	 Hæmmer	angreb	af	skimmel

•	 Beskytter	mod	solens	uv-stråler
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Forfin din terrasse

Sådan gør du!

Valg af træolie

Terrassen er havens hjerte. Det er 
her vi lever vores liv i sommerhalvåret 
og hygger os med familie, venner og 
gæster. Flere og flere vælger at lægge 
trægulv i ”havens stue”. Træterrasser 
er blevet mere populære og mange har 

træunderlag på deres altaner m.m. Men 
der stilles særlige krav til beskyttelsen, 
når underlaget er vandret. Først og frem
mest fordi behandlingen ikke må danne 
film i overfladen, da dette kan medfører 
afskalninger.

Første gang: Start med at vaske terras
sen	med	GORI	trævask.	Bløde	træsorter	
skal grundes med GORI 22* inden efter
følgende behandling. Husk at sørge for, 
at træet er fuldstændigt tørt, inden du 
olierer.

Tidligere behandlet træ: Snavs fjerner 
du med GORI trævask. Er der skim
melvækst eller belægninger på trævær
ket, skal du fjerne det med GORI fjern 
belægninger. Lad det virke i 15 dage. 

Skrub og skyl efter  
med rent vand og  
lad træet tørre.  
Nedbrute overfla 
der skal slibes med 
sandpapir, du skal 
blot fjerne slibe
støvet inden videre 
behandling.

For at opnå den bedste beskyttelse  
anbefaler vi GORI træterrasser, der er en 
vandafvisende, transparent olie.  Påfør 
GORI træterrasser 2 gange med en 

 pensel. Vent ca. 15 minutter og tør over
skydende olie af med en fnugfri klud,  
efter hver påføring.
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*Biocidmidler	skal	anvendes	med	forsigtighed.	Læs	etiket	og	brugsanvisning,	før	produktet	tages	i	brug.



Hvis din terrasse er af lærketræ anbefaler vi 
følgende behandling:

Rengør overfladen med GORI trævask.

Påfør GORI fjern belægninger. Lad det 
virke 15 dage. Skrub og skyl efter med rent 
vand.

Fjern evt. nedbrudt materiale og løse træ
fibre ved slibning eller højtryksrensning.

Grund med GORI 22*. Overskydende olie, 
som ikke er suget ned i træet inden for 15 
min. skal aftørres med en fnugfri klud.

Overfladen behandles med GORI træ
terrasse 1 til 2 gange i den ønskede  
nuance.

Overskydende olie, som ikke er su
get ned i træet inden for 15 min. skal  
aftørres med en fnugfri klud mellem  
alle påføringer. Det er vigtigt, da træolien 
ellers vil danne film, der kan skalle af efter 
kort tid.

For det bedste resultat bør du behand-
le din terrasse for eventuel skimmel og  
belægninger 2 gange årligt, forår og  
efterår, med GORI fjern belægninger.

NB: Dyrup kan ikke garantere mod sorte 
skimmelangreb og/eller afskalninger på 
lærketræ, da dette skyldes trækvaliteten og 
ikke overfladebehandlingen.

Træterrasser af lærketræ
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•	 Trænger	ind	i	træet	og	fremhæver	træets	struktur	og	åretegning

•	 God	indtrængning	i	eksotiske	træsorter

•	 Fås	 i	 følgende	 transparente	 farver:	Teak,	pine,	 sort,	grøntonet	 
 samt farveløs

*Biocidmidler	skal	anvendes	med	forsigtighed.	Læs	etiket	og	brugsanvisning,	før	produktet	tages	i	brug.



Første gang: Dine helt nye havemøbler 
skal først afvaskes med GORI trævask.

Forny havens møblement 

Sådan gør du!
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Vi møblerer vores have med ting af 
træ:	 Borde,	 stole,	 sandkasser,	 gynger	
m.m. Som det naturlige materiale det er,  
klæder træet det udendørs rum. Men 
træet er også udsat for lidt af hvert; 
blæst, sol og regn. 

Derfor skal dine havemøbler helst be
handles, både når du tager dem frem om 
foråret og når du stiller dem væk om ef
teråret. Det beskytter og hjælper med at 
bevare træets oprindelige glød. Det kom
mer næsten til at se helt nyt ud igen.

Vi møblerer vores have med ting af 
træ:	 Borde,	 stole,	 sandkasser,	 gynger	
m.m. Som det naturlige materiale det er,  
klæder træet det udendørs rum. Men 
træet er også udsat for lidt af hvert; 
blæst, sol og regn. 

Derfor skal dine havemøbler helst be
handles, både når du tager dem frem om 
foråret og når du stiller dem væk om ef
teråret. Det beskytter og hjælper med at 
bevare træets oprindelige glød. Det kom
mer næsten til at se helt nyt ud igen.

Første gang: Dine helt nye havemøbler 
skal først afvaskes med GORI trævask.

Tidligere behandlet træ: Ældre ha
vemøbler kan have belægninger, som  
du kan fjerne med GORI fjern belægnin
ger. Det skal virke i 15 dage. Skrub og 
skyl efter med rent vand. Lad træet tørre. 
Slib med fint sandpapir og børst slibe
støvet af.

 
 
 
 

 
Påfør GORI havemøbler af 2 om gange, 
med 24 timers mellemrum med en pen
sel. Overskydende olie aftørres efter 15 
min. med en fnugfri klud.

GORI havemøbler fås i tidens mest 
populære farver, som evt. kan dæmpes 
ved at fortynde med GORI havemøbler 
farveløs. Skulle du ønske at ændre farve 
til dækkende hvid, anbefaler vi behand
ling med DYRUP Træ & Metal Alkyd 
50/90.



Almindelig træbeskyttelse indeholder  
fungicider, der hæmmer mug og  
skimmelsvamp. Men GORI havemøbler 
er fri for fungicider, hvorfor du roligt kan  

bruge GORI havemøbler på steder, hvor 
børn og voksne har berøring med træ
værket. 

Fungicid-fri GORI

•	 Fremhæver	træets	oprindelige	farve	og	glød

•	 Styrker	træets	holdbarhed

•	 Stærkt	vandafvisende

•	 Kan	anvendes	på	alle	træsorter

•	 Fås	i	flg.	transparente	farver:	Teak,	nyatoh,	pine	og	farveløs
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Gode råd og tips
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Kludene med træolie eller træ
beskyttelse er selvantændelige  
og skal bortskaffes ved at af
brænde dem. Alternativt kan 
du lægge dem i en spand vand 
nogle timer (vandet skal derefter 
bortskaffes som maling). Du kan 
også lægge dem i en metal spand 
med tæt tillukket låg, så kan de 
bruges dagen efter til videre be
handling.

Den angivne tørretid er ved 
23°C og normal luftfugtighed 
(60%). Hvis temperaturen falder, 
forlænges tørretiden. 

Farveløs olie kan bruges til at 
fortynde en nuance, så du ikke 
tilfører så meget pigment. Dette 
kan f.eks. være relevant, hvis du 
blot ønsker at vedligeholde men 
ikke ønsker farven på dit træværk 
mørkere.

Træets fugtighed må på behand
lingstidspunktet ikke overstige 
15±3% på ventileret beklædning. 
For vinduer og døre gælder det 
at træets fugtighed ikke må over
stige 12±3%. 

Du kan måle træets fugtighed 
ved at låne, leje eller købe en 
 fugtighedsmåler hos en farve
handel eller i et byggemarked.



GORI
Mere end 100 års erfaring med
træbeskyttelse

Se guiden til sundt træ på dyrup.dk

KVALITET

Tjek dit træværk
For at få det optimale resultat, er det meget vigtigt at 
du tjekker dit træværk, før du går i gang:

Fast underlag
Er overfladen grå, ru eller fyldt med 
små træsplinter?

Læs mere om de fem tegn på sundt træ og hvordan du skal  
behandle dit træværk på www.dyrup.dk

Vandindtrængning
Er træet råddent, gennemvådt eller 
på anden måde nedbrudt?

Farve
Er farven falmet, overfladen mat eller 
træstrukturen synlig?

Skimmelsvamp
Er træet fyldt med sorte eller grønne 
områder, som ikke kan børstes af?

Afskalning
Kan du trække træbeskyttelsen af  
i flager og se det underliggende lag?
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